Zał. nr 4
ZAŁĄCZNIK DO ZASAD STUDIOWANIA NA WLS
INSTYTUT RUSYCYSTYKI
§ 2. Zaliczenie etapu studiów
1. Wpis warunkowy nie może dotyczyć praktycznej nauki języka rosyjskiego.
§ 3. Przeniesienie z innych uczelni i studia równoległe
2. Student może przenieść się z innej uczelni lub podjąć studia równoległe, jeżeli zaliczył
pierwszy rok studiów ze średnią ocen nie niższą niż 4,3. Przeniesienia są możliwe na studia I stopnia.
3. Liczba studentów przenoszących się z innej uczelni lub podejmujących studia równoległe
nie może przekroczyć 5% liczby studentów danego roku studiów.
4. Student ubiegający się o przeniesienie jest obowiązany pozytywnie zaliczyć (co najmniej na
ocenę dobrą) egzamin z praktycznej nauki języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W celu sprawdzenia wiedzy studenta
ubiegającego się o przeniesienie powoływana jest komisja złożona co najmniej z dwóch osób,
będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi jednostki.
5. Studentowi studiującemu w trybie przeniesienia lub równolegle uznaje się wszystkie oceny
pozytywne uzyskane z przedmiotów uznanych za równoważne.
§ 6. Zmiana formy, kierunku lub specjalności studiów
3: 4) Student może ubiegać o zmianę kierunku lub specjalności studiów na studiach I stopnia,

jeżeli zaliczył I rok studiów ze średnią ocen nie niższą niż 4,3. Jest on obowiązany ponadto
pozytywnie zaliczyć (co najmniej na ocenę dobrą) egzamin z praktycznej nauki języka
rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
W celu sprawdzenia wiedzy studenta ubiegającego się o zmianę kierunku lub specjalności studiów
powoływana jest komisja złożona co najmniej z dwóch osób, będących pracownikami naukowodydaktycznymi lub dydaktycznymi jednostki.
§ 7. Egzamin dyplomowy
1.Podczas egzaminu dyplomowego student otrzymuje co najmniej trzy pytania, w tym minimum
jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej oraz dwa pytania z dziedziny, która wiąże się z tematem
pracy.
§ 9. Organizacja zajęć
1.Lista równoważnych przedmiotów i etapów studiów ustalana jest przez dyrektora ds.
studenckich indywidualnie dla każdego studenta, który:
a) studiuje równolegle;
b) odbywał lub odbywa studia częściowe na innej uczelni polskiej lub zagranicznej.
2. Liczba przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów, nie
może stanowić więcej niż 50% wszystkich przedmiotów danego etapu.
§ 10. Okres zaliczeniowy
2.Okresem zaliczeniowym etapu studiów jest semestr.
§ 12. Praca dyplomowa
1: 5) Językiem pracy dyplomowej jest język specjalności (rosyjski). W uzasadnionych
przypadkach student może przedstawić pracę w języku ojczystym (polskim). O wyborze języka pracy
decyduje osoba kierująca pracą.
1: 7) Praca dyplomowa napisana w języku rosyjskim powinna zawierać streszczenie w języku
polskim o objętości minimum 5% tekstu. Praca napisana w języku polskim powinna zawierać
streszczenie w języku rosyjskim o objętości 20% tekstu pracy.

